
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação do projeto: PICLIMA RENOVÁVEIS_+CO3SO Emprego Interior (GAL) 
 
Código do projeto: CENTRO-05-4740-FSE-002206 
 
Objetivo principal: A PICLIMA pretende reforçar e melhorar a sua atuação a nível global com especial 
enfoque na área de negócio das energias renováveis, mais concretamente na área dos sistemas 
fotovoltaicos e de sistemas de aquecimento com base na biomassa, de forma a permitir responder 
com maior eficiência e eficácia às oportunidades identificadas nesta área de negócio. 
 
Região de intervenção: Centro 
 
Entidade beneficiária:  PICLIMA - Projectos e Instalações de Climatização, Lda. 
 
Data de aprovação: 2021-03-18 
 
Data de início: 2020-11-02 
 
Data de conclusão: 2023-11-23 
 
Custo total elegível: 101. 974,82€ 
 
Apoio financeiro da União Europeia: FSE = 86.678,60€ 
Apoio financeiro Público Nacional: 15.296,22€ 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 
 
Objetivos: Reforçar e melhorar a atuação da PICLIMA ao nível global, com especial enfoque na área 
de negócio das energias renováveis, assegurando que a prestação de serviços desta área de negócio 
reúne todas as condições para garantir a plena satisfação dos clientes e a conquista de uma forte 
posição neste mercado de actuação, de forma a:  - Reforçar a competitividade da empresa; - 
Potenciar a capacidade para produzir e reter o máximo valor acrescentado, criando riqueza e 
emprego; - Aumentar o volume de negócio através do aproveitamento de oportunidades de negócio 
identificadas no mercado das energias renováveis. 
 
 
Atividades: 
 

O atual projeto prevê a criação de um Departamento de Energias Renováveis, o qual será 
responsável nesta área por prestar consultadoria, apresentar estudos e orçamentos, bem como 
planear, coordenar executar as instalações de sistemas solares fotovoltaicos e sistemas de 
aquecimento com base na biomassa. Assim, no âmbito do presente projecto de expansão a empresa 
propôs-se a criar três novos postos de trabalho tendo, contudo, solicitado apoio apenas para a 
criação de dois postos de trabalho para as seguintes áreas funcionais: - 1 Diretor Serviços para a área 
das energias renováveis; 1 Electromecânico para a instalação de equipamentos eléctricos. 
 
 
Resultados esperados: 
 

• Alargamento da área de abrangência de atuação da empresa, impulsionada pelo reforço da 
sua estrutura técnica dedicada, que possibilitará reforçar e melhorar a atuação da empresa 
nos mercados identificados;   

• Aumentar o volume de negócios da empresa. 


